
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1787 

z dnia 12 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do 
dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami 

zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) 
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 14 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (UE) nr 508/2014 ustanowiono finansowanie środków, które przyczyniają się do realizacji 
celów zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa. 

(2)  W tytule VI rozporządzenia (UE) nr 508/2014 określono środki, które mogą być finansowane zgodnie z zasadą 
zarządzania bezpośredniego przez Unię. 

(3)  W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 określono indykatywny rozdział środków w ramach 
zarządzania bezpośredniego na cele szczegółowe w ramach zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki 
rybołówstwa określone w art. 82 i 85 tego rozporządzenia. 

(4)  Okres programowania środków finansowanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014 obejmuje lata 
2014–2020. Po zakończeniu trzeciego roku okresu programowania oraz w świetle doświadczeń zgromadzonych 
w wyniku zrealizowanych dotąd działań w różnych obszarach wydatków stwierdzono wystąpienie w niektórych 
obszarach rozbieżności między właściwym rozdysponowaniem środków finansowych a wartościami 
procentowymi określonymi w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 508/2014. 

(5)  Na razie można było rozwiązać kwestię tych rozbieżności, stosując art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 508/2014. Artykuł ten umożliwia Komisji odstąpienie od indykatywnych wartości procentowych o nie więcej 
niż 5 % wartości puli środków finansowych w każdym przypadku. 

(6)  W art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 upoważnia się Komisję do przyjmowania aktów 
delegowanych dostosowujących wartości procentowe określone w załączniku III do tego rozporządzenia. 

(7)  Aby maksymalnie wykorzystać dostępne fundusze w pozostałym okresie programowania i wnieść jak największy 
wkład w działania prowadzące do osiągnięcia celów określonych w art. 82 i 85 rozporządzenia (UE) 
nr 508/2014, należy dostosować indykatywny rozdział środków w załączniku III do tego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1. 



(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 508/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zastępuje się tekstem przedstawionym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

INDYKATYWNY ROZDZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POTRZEBY TYTUŁU VI 
ROZDZIAŁY I I II MIĘDZY CELE OKREŚLONE W ART. 82 I 85 (1) 

Cele określone w art. 82:  

1) rozwój i realizacja zintegrowanego zarządzania kwestiami dotyczącymi obszarów morskich 
i przybrzeżnych – 6 %,  

2) rozwój inicjatyw międzysektorowych – 24 %,  

3) wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i nowych technologii 
– 17 %,  

4) propagowanie ochrony środowiska morskiego – 5 %. 

Cele określone w art. 85:  

1) gromadzenie i upowszechnianie doradztwa naukowego oraz zarządzanie nim w ramach WPRyb 
– 11 %,  

2) szczególne środki kontroli i egzekwowania w ramach WPRyb – 11 %,  

3) dobrowolne wkłady na rzecz organizacji międzynarodowych – 13 %,  

4) komitety doradcze i działania komunikacyjne dotyczące WPRyb i ZPM – 7 %,  

5) rozpoznanie rynku, w tym ustanowienie rynków elektronicznych – 6 %.   
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(1) Wartości procentowe mają zastosowanie do kwoty określonej w art. 14 z wyłączeniem przydziału na podstawie art. 92.” 
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